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Jumalan Sana on totuus 
 

Edellisessä luvussa Pietari painotti Herran tuntemisen tärkeyttä. Samoin hän korosti Raamatun 

Sanan totuutta. Erityisesti seuraava kohta sopii johdannoksi ennen valheitten ja harhojen 

käsittelyä. 

2 Piet.1:20-21 kuuluu seuraavasti: 

Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin 

selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän 

Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. 

 

Raamatun Sana on kirjoitettu Pyhän Hengen johtamana ja että se avautuu vastaavasti myös Pyhän 

Hengen avaamana. Kun tämä unohdetaan, niin ollaan astumassa harhaan. Tämä on oikeastaan se 

perusharha, josta poikivat kaikki muut vääristymät. 

 

 

Totuus ja valhe rinnakkain 
 

Aloittaessaan puhumaan harhoista toisen kirjeen toisen luvun alussa Pietari viittaa siihen, että jo 

muinoin oli oikeiden profeettojen keskellä valheprofeettoja. Raamattu kertoo tästä. Ei ole 

oikeastaan ihme, että myös nyt on valheopettajia kirjeen vastaanottajien keskuudessa. 

2 Piet.2:1: 

Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva 

valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, 

joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. 

 

Edellä sanotaan, että harhaoppi kuljetetaan kuin salaa sisään seurakuntaan. Silloin voidaan 

olettaa, että valheoppi on lähellä oikeaa oppia, ainakin alussa. Totuus ja valhe kulkevat 

rinnakkain. Vähitellen totuus voi muuttua niin, että vain ulkoiset muodot jäävät ja varsinainen 

Evankeliumin sisältö katoaa.  

 

Pietari sanoo: ”kieltävätpä Herrankin”. Ehkä tämän voisi ymmärtää niin, että kielletään Jeesuksen 

ristin sovitustehtävä, syntien anteeksisaaminen. Jos tämä kielletään, niin ei meillä ole mitään 

hyötyä myöskään Jeesuksen opetuksista. Kaikki tähtää vain tämän ajallisen maailman 

hyvinvointiin. 

Kuitenkin sanotaan Matt.6:33:ssa: 

Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille 

annetaan. 

Jumalan valtakunnan ja hänen vanhurskautensa kuuluu olla ensin. Jumalan vanhurskaus ilmeni 

juuri Jeesuksen Kristuksen ristin sovitustyössä. Sen vuoksi se on ykkösasia elämässä. Kun Jeesus 

on elämän ykkösasia, niin harhat eivät tunkeudu seurakuntaan. 

 

 

 

 



Jumalan vanhurskas tuomio 
 

2 Piet.2: 5-9: 

Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, 

ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle. Ja 

hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne 

varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, 

jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies 

kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi 

nähdä ja kuulla. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään 

säilyttää rangaistuksen alaisina väärät. 

 

Minusta tuntuu lohdulliselta, että tässä muistetaan hyvällä Lootin hurskautta. Minulle kun 

Raamatun lehdiltä muodostui hänestä melko raadollinen käsitys. Kuitenkin Jumala näkee 

kaikkina aikoina kaikkien ihmisten sydämiin. Hän voi täällä maailmassa varjella omiaan ja ennen 

muuta Hän varjelee meidät perille saakka. Meidän turvamme ei silti ole omassa 

hurskaudessamme, vaan Kristuksessa. Uskon, että voimme sanoa niin, että Kristus meissä suree 

tämän ajan pahuutta ja eksytyksiä ja me koemme sen ajoittain tiettynä surumielisyytenä. 

 

 

Miten eksyttäjiä kuvataan 
 

Poimin Pietarin nostamia kuvauksia valheopettajista: 

heillä on ahneuteen harjaantunut sydän 

He ovat hyljänneet suoran tien 

Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita 

he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja 

lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia 

 

Ensinnäkin heillä on ahneuteen harjaantunut sydän. Valheen avulla voi ansaita suunnattoman 

hyvin. On varmaan aina ollut menestyksen saarnaajia ja petollista rahan ja omaisuuden 

keräämistä. 

He ovat hyljänneet suoran tien. Kuinka mielellään ihmiset oikeastaan noudattaisivat mutkikkaita 

uskonnollisia menoja, jos sillä tavoin heille luvataan rauhaa ja onnea. 

Vedettämiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita. Heillä ei ole todellista hengellistä ravintoa 

sitä janoaville. Se mikä näyttää lähteeltä, on täynnä tyhjyyttä. He ovat turhanpäiväisiä kuin sinne 

tänne ajelehtivat pilvenhattarat. 

He puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja. Jokaisesta turhasta sanasta on tehtävä tili. Kaikkein 

turhimpia ja vaarallisimpia ovat sanat, joita väitetään totuudeksi, mutta ovat valhetta. Pahinta on 

se, jos nämä sanat sanotaan kuin ylempää, vaikkapa teologisesti oppineitten keskuudesta. 

Lupaavat vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia.  Pietari kirjoittaa myös: ”kenen voittama 

joku on, sen orja hän on”. Kun ihminen on Kristuksen voittama, hän ei ole enää synnin orja. 

Syntinä voimme pitää yhtä hyvin moraalittomuutta kuin epäraittiiseen hengellisyyteen 

kietoutumista. Kuinka totta onkaan se, että monet harhat lupaavat ihmiselle vapautta ja sitten 

kuitenkin sitovat ihmisen turhuuteen ja valheeseen. 

 

 

 

 



Pesty sika rypee rapakossa 
 

Toisen luvun jakeet 20-22: 

Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat 

päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, 

niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi 

tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta 

pyhästä käskystä. Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa 

oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa. 

 

Kun olemme tulleet uskoviksi, Kristuksen omiksi, tuntemaan vanhurskauden tien, niin meidät on 

pesty puhtaaksi Kristuksen kalliilla verellä. Se on lähtökohta ja se on perusta myös jokaisena 

päivänä. Uskon jälleen, että Pietari ei tarkoita maailman saastutuksilla yksinomaan moraalitonta 

elämää, vaan myös hengellistä saastutusta. Ja sitä, että ollaan loitonnuttu tai kokonaan hylätty 

Jumalan armo, joka ilmenee Kristuksen Golgatan työssä puolestamme. 

Maailman saastutusta voi olla juopumus, väkivalta, rahanhimo ym., mutta sitä voi olla myös 

moraalisesti korkeatasoinen elämä, kun pidetään omaa elämää iankaikkisen pelastuksen 

perustana. Erityisesti uskossa olleelle ja sen perustasta, Kristuksen sovituskuolemasta, 

luopuneelle kohdistetaan tässä ankaria sanoja. 

 

 

Jeesuksen paluun odotus 
 

2 Piet.3:1-2: 

Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille, rakkaani, ja näissä molemmissa minä 

muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne, että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät 

profeetat ennen ovat puhuneet, ja Herran ja Vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette 

saaneet.  

Tässä Pietari kertaa jo aiemmin opettamiaan asioita Sanan luotettavuudesta ja mainitsee myös jo 

toistamiseen Herran ja Vapahtajan käskyn. Paneudun tähän enemmän jossain toisessa yhteydessä. 

Ensimmäisenä tulee mieleeni voisiko kyse olla rakkauden kaksoiskäskystä. 

Matt.22:37-40: 

Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta 

sielustasi ja kaikesta mielestäsi.' Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, 

on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.' Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja 

profeetat." 

Entä onko kysymys Joh.13:34-35:  

Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - 

että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä 

on keskinäinen rakkaus.  

Vai onko kyse laajemmasta kokoelmasta Jeesuksen sanoja? Sekin on mahdollista. Mutta tuohon 

asiaan minun täytyy löytää jostain asiatietoa. 

 

Pietari jatkaa kirjettään sanoen kolmannen luvun jakeissa 3-4: 

Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka 

vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä 

onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan 

alusta. 

 



Sekä jakeessa 9: 

Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan 

hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki 

tulevat parannukseen. 

 

Tähän ei oikein voi muuta kuin todeta, että näin on. Olemme ehkä vanhanaikaisia, kun odotamme 

hartaasti Jeesuksen paluuta ja uusia taivaita ja uutta maata, jotka Pietari yhdistää tässä samaan 

kokonaisuuteen. Hän tosin sanoo, että ”yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat 

vuotta niinkuin yksi päivä”. 

 

 

Uudet taivaat ja uusi maa, jossa vanhurskaus asuu 
 

Nyt annan taas Pietarin kuvata tulevia kosmisia tapahtumia. Jakeet järjestin aiheen mukaisesti ja 

hieman lyhentäen, jotta ymmärrämme paremmin nämä ihmeelliset tulevat tapahtumat. Maailma 

on luotu Jumalan Sanalla ja se ylläpidetään Sanalla ja se uusi mikä luodaan toteutetaan jälleen 

Jumalan Sanalla. Menossa on edelleen kolmas luku. 

5.taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa 

Jumalan sanan voimasta 

7. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain 

ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään 

10. Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja 

alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. 

11. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja 

jumalisuudessa, 

12. teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen 

hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!  

13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa 

vanhurskaus asuu. 

 

Näitä ei varmastikaan ole tarkoitettu pienen ihmisen kovinkaan tarkkaan ymmärrettäviksi. 

Kuitenkin sen käsitämme, että kaikki on voimassa Jumalan tahdosta ja jostakin aivan valtavasta 

on kysymys. Jumala on nimenomaan pyhä ja kaikkivaltias Jumala. Ja tulevassa maailmassa on 

pelkkää vanhurskautta ja pyhyyttä. Ja tällaisena ihmeellisenä paikkana me saamme ajatella uutta 

maata ja uusia taivaita. Tämä vaikuttaa vaellukseemme, kun tämän päivittäin muistamme. 

 

 

Pietarin lopputervehdys 
 

Jakeet 17-18: 

...olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta 

lujalta pohjaltanne, ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen 

armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään 

Pietari muistuttaa, että kirjeen lukijat ovat uskossaan lujalla pohjalla. Muuta perustusta ei voi olla 

kuin Jeesus Kristus. 

 

Paavali toteaa seuraavaa, 1Kor.3:11: 

Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. 

 



Pietari sanoi ensimmäisessä kirjeessään luvussa 3, jakeessa 15: 

vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka 

teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla 

 

Meidän tulisi kasvaa Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. 

Minua puhuttelee se, että tässä lopputervehdyksessä mainitaan nämä kaikki Jeesuksesta käytetyt 

nimet. Asia on tärkeä ja vakava. Siihen tahdotaan laittaa näin suuri paino ja merkitys. 

 

Jälleen Pietari ottaa esille tuntemisen. Se on yksi hänen kirjeittensä läpi kulkeva ajatus. Juuri 

Pietari sai kulkea Jeesuksen rinnalla kolme vuotta ja hän todella tunsi Jeesuksen myös tässä 

merkityksessä.  

 

Me kuljemme Jeesuksen yhteydessä siten, että seurustelemme runsaasti Jumalan Sanan kanssa. 

Jeesus on Elävä Sana ja Hän on läsnä, kun luemme Raamattua. 

Kun kokoonnumme yhteen, niin toiveenamme ja rukouksenamme on, että Kristus kirkastuisi 

meille, että oppisimme jotain uutta Hänestä. Näin ei mene hukkaan yksikään yhteinen 

tapaaminen. 

 

Loppuun Pietari vetää yhteen valtavia näkyjä sisältäviä ajatuksiaan ja sanoo: 

”Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään” 

 

Uskon, että Pietarin vahvoissakin varotuksen sanoissa on läsnä myös henkilökohtaista kaipausta 

nähdä pikapuolin Herra Jeesus Kristus. Etenkin toisen kirjeen ensimmäisessä luvussa Pietari 

puhui lähdöstään, lähestyvästä kuolemastaan. Uskon, että hän ajatteli aikaa kuolemansa jälkeen 

perillä ja ikäänkuin ohitti sen kärsimyksen, mitä hänellä oli edessään lähiaikoina. 

Näin mekin voimme katsoa yli sen mikä on liian raskasta ja odottaa sitä aikaa, jolloin saamme 

nähdä Vapahtajamme ja olla iäti Hänen yhteydessään. 

 

 

 

Ceta Lehtniemi 

 

 
 

 


